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Batasan
Kebijakan
dan
Kebijakan
Publik

. Ragam Istilah Kebijakan

- Graycar menyebutkan 4 penggunaan istilah
kebijakan : 1) kebijakan sebagai konsep
filosofis : kebijakan sbg rangkaian prinsip atau
kondisi yg diinginkan; 2) kebijakan sebagai
suatu produk : kebijakan sbg rangkaian
kesimpulan atau rekomendasi; 3) kebijakan
sebagai suatu proses : cara dimana melalui
cara tsb suatu organisasi dpt mengetahui apa
yg diharapkan darinya, yakni program dan
mekanisme dalam mencapai produknya; dan
4) kebijakan sebagai suatu kerangka kerja :
kebijakan sbg suatu proses tawar-menawar
dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan
metode implementasinya (Donovan & Jackson
dalam Keban, 2004).

Marlan Hutahaean 2



Hoogwood & Gunn (1986)
Mengidentifikasi 10 jenis ragam penggunaan istilah kebijakan :

1. Kebijakan sbg suatu merk atau label untuk sebuah bidang aktivitas;

2. Kebijakan sbg suatu ekspresi tujuan umum/aktivitas negara yg diharapkan;

3. Kebijakan sbg proposal khusus/spesifik;

4. Kebijakan sbg keputusan pemerintah;

5. Kebijakan sbg bentuk pengesahan atau otorisasi formal;

6. Kebijakan sbg program;

7. Kebijakan sbg keluaran atau output;

8. Kebijakan sbg hasil akhir atau outcome;

9. Kebijakan sbg teori atau model; dan

10. Kebijakan sbg proses. (Wahab: 1990; Keban : 2004; Parsons: 2005).
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Problematika

- Luasnya penggunaan istilah
kebijakan menandakan bahwa belum
diperoleh sudut pandang yg sama ttg
konsep kebijakan dalam Studi
Kebijakan Publik (Wahab : 1990)

- Ragamnya pandangan tentang
penggunaan istilah kebijakan
disebabkan oleh latar belakang ilmu
yg dimiliki para pakar; objek yg
mereka lihat; masa hidup para pakar.

Marlan Hutahaean 4



Batasan
dan Konsep
kebijakan
Publik

- Studi Kebijakan merupakan terjemahan
langsung dari Policy Study (Policy Science)
(Dror : 1968)

- Dunn, Jones, dan Friedman menggunakan
istilah Public Policy dan Public Policy Analysis
dlm pengertian yg tidak berbeda (Abidin:
2004).

- Istilah kebijakan (policy) biasanya dikaitkan
dgn keputusan pemerintah, legislatif dan
pemerintah bersama legislatif-namun lebih
sering keputusan pemerintah- krn
pemerintahlah yg memiliki
wewenang/kekuasaan utk mengarahkan
masy. Dan yg bertanggung jawab dlm
memberikan pelayanan publik.
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Kebijakan
dari sudut
pandang
Etimologi

- Secara etimologi, kt kebijakan (policy) berasal
dr bhs Yunani (Greek) yg artinya negara kota
(polis).

- Dlm bhs Latin, kata ini berubah menjadi
politia, artinya negara.

- Selanjutnya masuk ke dlm bhs Inggris Lama
(Middle English) menjadi policie, artinya
berkaitan dgn urusan pemerintah atau
administrasi pemerintah (Dunn; 2005; Abidin:
2004)

- Dalam pengertian umum kt ini diartikan sbg
,”…. A course of action intended to accomplish
some end.” (Jones : 1977).
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Istilah Publik

- Istilah Publik dlm Kebijakan Publik sering
diartikan sbg pemerintah (diwakili oleh
departemen pemerintahan/birokrasi)

- Kedua, diartikan sbg masyarakat dan ketiga
sbg umum.

- Istilah publik jg sering digunakan utgk hal-hal
seperti kepentingan publik, opini publik,
barang-barang publik, hukum publik, sektor
publik, kesehatan publik, transportasi publik,
pendidikan publik, siaran layanan publik,
akuntabilitas publik, toilet publik, ketertiban
umum, hutang publik, prasarana dan sarana
publik, wacana publik,  kapasitas publik, ruang
publik, pelayanan publik, informasi publik,
akses publik, tanggung jawab publik.
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Dua Kubu
Pendefinisi-
an
Kebijakan
Publik

1. Kubu I, adalah mereka yg memandang KP
identik dgn tindakan2 yg dilakukan
pemerintah.

2. Menurut mereka semua tindakan2 yg
dilakukan oleh pemerintah pd dasarnya
dpt disebut sbg kebijakan publik.

3. R.S.Parker (1975), mengatakan bhw KP
adalah suatu tujuan tertentu atau suatu
rangkaian asas tertentu atau tindakan yg
dilaksanakan oleh pemerintah pd suatu
waktu tertentu dlm kaitannya dgn sesuatu
subjek atau sbg respon terhadap suatu
keadaan yg kritis.

4. Dye (1978) mengatakan KP adalah,
“whatever government choose to do or not
to do.”
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Kubu II

- Memusatkan perhatian pada
implementasi kebijakan.

- Kubu II ini masih dibagi lg menjadi
dua kategori : 1) mereka yg melihat
KP sbg keputusan2 pemerintah yg
mempunyai tujuan atau sasaran
tertentu; 2) mereka yg beranggapan
bhw KP mempunyai akibat2 atau
dampak yg dpt diramalkan atau
diantisipasi sebelumnya.
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Tokoh-tokoh
pada Kubu II

- Kubu II diwakili oleh Nakamura dan Smallwood
(1980) yang memandang KP dlm tiga aspek,
yi, 1) perumusan kebijakan; 2) pelaksanaan
kebijakan; 3) evaluasi kebijakan.

- Pressman dan wildavsky (1973) menyebutkan
KP sbg suatu hipotesis yg mengandung
kondisi-kondisi awal serta berbagai akibat yg
dpt diramalkan.

- Anderson (1979), menyebutkan, KP adalah KP
yg dikembangkan oleh badan2 dan pejabat2
pemerintah.

- Easton (1953), menyebutkan KP adalah the
authoritative allocation of values for the whole
society.
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Penggabung-
an Pendapat
Kedua Kubu

- Pendapat Peters dapat dijadikan jalan tengah
utk menggabungkan perbedaan pandangan
kedua kubu.

- Peters (1985), KP adalah keseluruhan aktivitas
pemerintah, baik yg dilakukan sendiri atau
melalui berbagai badan-badan yg lain yg
dimaksudkan utk mempengaruhi kehidupan
masyarakat/warga negara.

- Peters membagi tingkatan kebijakan, 1)
kebijakan yg dihasilkan oleh DPR, Presiden
dan berbagai kelompok penekan. Hasilnya
adalah policy in action; 2) out-put2 kebijakan;
dan 3) dampak kebijakan (policy impact).
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Kompleksitas
Kebijakan
Publik (1)

- Dua alasan kompleksitas KP, yi : 1) terkait
implementasinya. Struktur yg ada dlm
pemerintahan menyebabkan sering timbul konflik
kepentingan. Misalnya, antara pemerintah pusat –
daerah pasca otonomi daerah.

- Tidak semua KP dilaksanakan oleh bdn2
pemerintah, tetapi jg oleh swasta dan LSM.

- KP akan selalu menimbulkan akibat pada
kehidupan masyarakat (kelompok sasaran).

- Lindblom (1980), menyebutkan KP sebagai suatu
yg amat kompleks, bersifat analitis dan politis yd
tidak mempunyai awal atau akhir dan batas2 dr
proses tsb pd umumnya tdk pasti, kadangkala
rangkaian kekuatan2 yg kompleks yg kita sebut
pembuatan kebijakan itu, menghasilkan suatu
akibat. bersambung
….
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Kompleksitas
Kebijakan
Publik (2)

- Afan Gaffar (1996) membagi KP dr
aspek lembaga pembentuknya : 1)
Kebijakan Politik, seperti UU, PP,
PERPU, PERPRES, KEPPRES,
INPRES, KEPMEN, INMEN; 2)
Kebijakan Administratif, SK DIRJEN,
SK KAPOLRI, SK LPND….dst.

- Dilihat di yurisdiksinya, KP dibagi
atas 1) Keputusan Nasional; 2)
Keputusan Daerah.

- Dari sudut isinya, KP dpt
mengandung aspek Politik
(Penataran P4); Ekonomi ( Deregulasi
dan Debirokratisasi); Sosial
(Kesehatan, Gizi, Pendidikan, dsb.).
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Ruang
Lingkup
Kebijakan
Publik

1. Teori Kebijakan Publik

2. Analisis Kebijakan Publik

3. Implementasi Kebijakan Publik

4. Evaluasi Kebijakan Publik

5. Perbandingan Kebijakan Publik
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